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DLA DUŻYCH
GATUNKÓW RYB
Duże gatunki ryb przyciągają uwagę swym wyglądem i rozmiarami
i wzbudzają zainteresowanie nie
tylko wśród akwarystów. Jednak
nie każdy może mieć takie ryby
w domu. Ze względu na osiąganą
wielkość ryby te wymagają ogromnych zbiorników akwariowych
i bardzo wydajnej filtracji. Nierzadko w takim akwarium pływa tylko
jedna ryba. Mimo to są akwaryści, którzy bezgranicznie kochają
ogromne arowany, niszczuki, arapaimy, prapłetwce, sumy, płaszczki, pielęgnice i inne ryby określane
mianem „monster fish”. Dla tych
niezwykłych, dużych gatunków ryb
firma Tropical przygotowała pięć
atrakcyjnych pokarmów o bardzo
urozmaiconych recepturach, które
pozwalają dobrać pokarm zarówno
dla ryb mięsożernych, jak również
wszystkożernych i roślinożernych.
W ten sposób zwracamy uwagę,
że nie każda duża ryba żywi się
mięsem. Ze względu na żerowanie
ryb w różnych strefach akwarium,
w ofercie Tropical dostępne są
zarówno pokarmy pływające, jak
i tonące.

SOFT LINE MONSTER FISH
POKARM DLA DUŻYCH RYB MIĘSOŻERNYCH
• miękki

pokarm w formie pływających pałeczek dla
mięsożernych, dużych gatunków ryb, w skład którego
wchodzą: skorupiaki, mięczaki, śledzie i owady,
będące źródłem wysokiej jakości białka bogatego
w aminokwasy egzogenne oraz kwasów tłuszczowych
omega-3, omega-6 i omega-9
• w
 yjątkowy smak i miękka struktura pałeczek zachęcają do żerowania nawet ryby drapieżne, zwykle
karmione pokarmem żywym
• pokarm intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, krewetek, kalanusa i czerwonej
papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny
• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• n
 iezwykle bogaty skład pałeczek zaspokaja potrzeby
pokarmowe dużych gatunków ryb, zapewniając im
jednocześnie bezpieczeństwo biologiczne, którego
brakuje przy stosowaniu pokarmów żywych

SOFT LINE CARNIVORE
POKARM DLA DUŻYCH RYB DRAPIEŻNYCH
• w
 ieloskładnikowy, pływający pokarm, w skład którego wchodzą miękkie pałeczki oraz suszone krewetki (20%), suszone
larwy mącznika młynarka (8%) i suszone świerszcze (2%)
• p
 rzeznaczony do codziennego karmienia dużych
gatunków ryb mięsożernych
• g
 łówny składnik pokarmu to ekstrudowane pałeczki
• z ielone pałeczki to źródło cennej spiruliny, która wraz
z błonnikiem reguluje pracę przewodu pokarmowego
• c zerwone pałeczki to źródło białka bogatego w aminokwasy egzogenne oraz astaksantyny, która intensyfikuje
barwy ryb
• zawarty w pokarmie naturalny immunostymulator – beta-glukan, stabilizowana witamina C oraz substancje czynne
spiruliny zwiększają odporność ryb na choroby
• o
 dpowiednio dobrane witaminy i mikroelementy
zapobiegają niedoborom tych substancji i utrzymują
ryby w doskonałej kondycji
• m
 iękka konsystencja pokarmu sprawia, że jest on
chętnie pobierany

HI-PROTEIN DISCS XXL
POKARM ZE SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI DLA DUŻYCH RYB DENNYCH
• p
 okarm w formie tonących dysków z wysoką zawartością skorupiaków i mięczaków dla dużych gatunków mięsożernych i wszystkożernych ryb dennych
• wchodzące w skład pokarmu skorupiaki i mięczaki (krewetki 12%, kryl 10%,
kalmary 6%, kalanus 1,7%) oraz śledzie i owady są źródłem wysokiej jakości
białka oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3, omega-6
i omega-9
• różnorodne źródła białka pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie ryb na aminokwasy egzogenne, zapewniając im prawidłowy wzrost i rozwój
• naturalny immunostymulator beta-glukan wzmacnia odporność ryb
• w ysoka zawartość naturalnych karotenoidów ze skorupiaków i czerwonej
papryki oraz dodatek astaksantyny w krótkim czasie intensyfikują barwy ryb

HI-ALGAE DISCS XXL
POKARM Z ALGAMI DLA DUŻYCH RYB DENNYCH
• p
 okarm w formie tonących dysków z wysoką zawartością alg (52,4%) dla
dużych gatunków roślinożernych i wszystkożernych ryb dennych
• zawiera pięć gatunków alg: spirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella
vulgaris), Lithothamnium calcareum oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum
i Laminaria digitata
• zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe, białko (bogate
w aminokwasy egzogenne) oraz witaminy, a także mikro- i makroelementy
z glonów kelp i Lithothamnium calcareum (w tym jod, chrom, selen i żelazo)
zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność
• włókno pokarmowe z alg, mączka z kory dębu i chityna regulują pracę przewodu pokarmowego
• pokarm sprzyja rozwojowi prawidłowej flory bakteryjnej w przewodzie
pokarmowym
• wzmacnia odporność ryb
• ze względu na właściwości wzmacniające może być stosowany w żywieniu
ryb chorych i osłabionych oraz w trakcie aklimatyzacji i rekonwalescencji

KRILL GRAN XXL
SUPERSMACZNY POKARM DLA RYB SŁODKOWODNYCH I MORSKICH
• w
 ieloskładnikowy pokarm wybarwiający w formie tonącego granulatu
z wysoką zawartością kryla antarktycznego (40%) dla wszystkożernych i mięsożernych ryb w akwariach morskich i słodkowodnych
• ze względu na dużą smakowitość szczególnie sprawdza się w żywieniu ryb,
które nie znają pokarmów gotowych (ryby z odłowu), oraz ryb o wysokich
wymaganiach pokarmowych
• kryl antarktyczny jest źródłem cennego białka, chityny i nienasyconych kwasów
tłuszczowych, w tym omega-3, które wraz z innymi składnikami pokarmu
zapewniają rybom doskonałą kondycję i sprawiają, że ryby chętniej przystępują
do tarła
• pokarm intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla
• dodatek zeolitu wpływa korzystnie na układ pokarmowy oraz wydalanie
toksyn z organizmu ryb
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